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er bare langt mer alvorlig, nå som vi ser konsekvensene av det Per Adde 
kanskje har søkt å påminne om i sin kunst i flere tiår. Den store forskjellen 
er bruk av ulike metoder, medier og materialer som kunstmiddel, for å løfte 
frem problemstillingen. Samisk konseptuell kunst er høyaktuell på dagens 
kunstscene, i samisk perspektiv for vern av naturen. Spørsmålet er om 
Per Addes maleriske uttrykk kan ha en sterkere resonans i dagens miljø
problematikk, enn det den hadde for 20 og 30 år siden? 

Med maleriets brudd med historien og vår tids toneangivende 
konseptuelle kunst har det vokst frem muligheter for dialoger mellom 
fortid og fremtid, mellom kunst og samfunn. Kunstnernes strategier og 
nye virkemidler løfter frem nye og interessante refleksjoner som forsterker 
kunstens samfunnsmessige rolle.

Årets LIAF kretser tematisk om tidevannssoner rundt Lofotøyene. 
Inviterte kunstnere har over tid jobbet med forskjellige prosesser, og LIAF 
har initiert samtaler mellom kunstnere og publikum underveis. Til dialoger 
om samfunnsaktuelle spørsmål, rundt hva som flyter i tidevannsonen. De 
langsiktige kunstneriske prosessene fortsetter frem til LIAF åpner i slutten av 
august. Det blir spennende å se resultatene av de stedsspesifikke dialoger 
langs havkanten. 

Kanskje er det nettopp det at i vår moderne verden driver vi rovdrift på 
våre naturressurser i økonomisk øyemed. Med dens følge at vi kan ødelegge 
vår evne til å se den tidløse naturen. Den som alltid har vært her og som 
har en uendelig rikdom vi er ansvarlig for å bevare for etterslekten.

Bodø, 4. juni 2019

Eva Skotnes Vikjord
Daglig leder i Se Kunst i Nord-Norge

LEDER 

Naturperspektiver 
i kunsten
Her i nord lever vi tett på naturen med skiftende lys gjennom årstids
syklusene. Mellom fjell, himmel og hav speiles sterke kontraster når  
sola ikke går ned og lyset står på hele døgnet. Å leve i dette gjentakende 
perspektivet av uendelighet skaper en lengsel mot skiftningene som 
vi vet kommer. Kraftfulle energier synes å sirkuleres i et evighetsløp, 
og gjør naturen tilgengelig for gjenbruk for oss mennesker. I den 
nordnorske kunstscenen har naturlandskap og lyset spesielt vært 
toneangivende for generasjoner av kunstnere, mens tilnærmingen  
til motivet har blitt influert av de ulike tiders kunstsyn. 

Store endringer i kunstsynet har gått fra et fokus på formale utforskninger 
av maleriet til en mer konseptuell og kritisk tilnærming, for å uttrykke 
selve ideen bak uttrykket. Maleriet som i kunsthistorien tidligere har hatt 
en suveren lederposisjon har med jevne mellomrom fremover i historien 
vært «erklært dødt». 

Maleriets tap av status de siste 20 årene kan nok ha vært krevende 
for den eldre garde av kunstnere som har basert seg på denne leveveien. 
Samtidig er det både interessant og imponerende at noen har holdt stand 
gjennom et langt liv. Det er betimelig å spørre, hvorfor?

Kunstneren Per Adde er en av disse som i en alder av 93 år fortsatt er 
i full virksomhet. I Galleri Adde/Zetterqvist i Saltdalen denne våren viste 
han en utstilling med 32 store malerier malt etter å ha passert 90 år. Sine 
abstraherte landskap har han fortsatt å fordype seg i, gjennom å utforske sitt 
penselstrøk og sin fargepallett. Slik sett er han i godt selskap med 
store malere i kunsthistorien. «De samme rissene med penselen. Fargene. 
Om og om igjen de samme strøkene», som man lett kjenner igjen, slik 
Anki Gerhardsen påpeker i sin kritikk av utstillingen som du kan lese her i 
denne sommerutgaven av magasinet. Naturen og reindriftsamenes virke som 
er en sentral motivkrets hos Adde er utvilsomt knyttet til et genuint 
engasjement for naturvern. Han har holdt fast på å formidle at naturen 
ikke kan moderniseres til noe annet enn den i opprinnelsen er ment å være. 
Bare slik kan vi leve av og i naturen. Mange av dagens yngre generasjon 
kunstnere har til felles med Adde å tematisere vern av naturen. Perspek tivet 
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02.05.–09.09.
Following Arctic Fashion –  
Mari Karlstad og Marit Anne Hauan
Alta Museum

04.05.–31.12. 
Avtrykk – Norske Grafikere 100 år
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

07.05.2019–07.05.2020
Lars Lerin
Galleri Lofoten, Henningsvær

11.05.–30.06.
Grethe WintherSvendsen
Ivar Dillan 80 år 
Bodø kunstforening

15.05.–07.07.
Let the River Flow 
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

23.05.–31.12.
Creation of a Moment | Photo in art
Kaviarfabrikken, Henningsvær

31.05.–06.10. 
Evighetens form – Aase Texmon Rygg 
Tromsø kunstforening

Den 73. Nordnorske Kunstutstilling
01.06.–23.06.: Hammerfest kunstforening
13.07.–04.08.: Meieriet, Leknes
24.08.–22.09.: Galleri NordNorge, Harstad

07.06.–18.08.
Audar Kantun
Stormen kunst, Bodø

08.06.–11.08. 
Sommerutstilling
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær

14.06.–03.08.
Tekstile Perspektiver
Teminal B

15.06.2019–16.02.2020 
Like Betzy – Betzy AkerslootBerg 
Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø

20.06.–24.08.
Magne Furuholmen 
Rana Kunstforening, Mo

22.–30.06.
Native@home – Festspillutstilling 2019
Galleri NordNorge, Harstad

22.–29.06
Look North - a horizontal state of mind
Festspillene i NordNorge 2019
Harstad sentrum

22.–30.06.
Svein Arild Berntsen 
Harstad kunstforening

22.06.–17.08.
Valgets kvaler - Grethe Einarsen, Harald Lien, 
Ragnhild Adelheid Holten, Siri Tollefsen, Tine 
Lundkvist, og Torunn Ovander
Kulturbadet Galleri, Sandnessjøen

Illumination
28.06.–11.08.: Vefsn Museum, Mosjøen
24.08.–22.09.: Kulturbadet, Sandnessjøen

29.06.–06.07.
Galleria Kunstfestival i Mosjøen
Festspill Helgeland

06.–15.07. 
Kjell Fagerheim
Harstad kunstforening
06.–21.07.
Sommerutstilling 2019
Hadsel kunstforening, Stokmarknes 

13.07.–08.09 
Prints/Conventus
Samisk senter for samtidskunst, Karasjok

05.–10.08.
Drive In for Lydkunst –  
Elin Øyen Már Vister og Elina Waage Mikalsen
Vadsø kunstforening/Varangerfestivalen

03.08.–01.09. 
Hilde Hauan Johnsen og Nils Johansen
Bodø kunstforening

07.–14.09. 
Open Out Festival
Tromsø

21.09.–07.10.
Sissel Ruud
Harstad kunstforening

21.06.–11.08.
EevaHenna Aalto  
Svolvær kunstforening

30.08.–22.09.
Tine Lundkvist
Svolvær kunstforening

JUNI–SEPTEMBER 2019

UTSTILLINGer

Marita Solberg presenterer En usunget sang  
hos Senter for Nordlige Folk. 

Katarina Kielatis i Following Arctic Fashion.
Foto: Mari Karlstad 
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KUNSTKRITIKK
PER ADDE «ETTER 90»
ADDE ZETTERQUIST KUNSTGALLERI, 30. MARS–19. MAI 2019

Mellom lyset 
og fargene
Det formelig spruter av energi og livsgnist fra Per Addes nyeste 
utstilling. Hvert enkelt maleri byr på en egen verden av opplevelser, 
kontemplasjon og musikalitet. Allikevel er de så tett forbundet at de 
nesten glir over i hverandre. Og kanskje er det også med hensikt.

Det er lett å kjenne igjen Per Adde. I de ville, men samtidig presise 
penselstrøkene. Den rike paletten. Fargene som fosser fram. Der er en strek 
som ligner ryggen på et reinsdyr. Der er konturene av et gevir. Kanskje er 
det våren som spretter i bakgrunnen her. Kanskje er det morgenlyset over 
fjellet. Og samtidig er det abstrakt. For det er først og fremst sanselig. Først 
og fremst opplevelse. Hvert bilde lar blikket vandre, mens fornemmelsene 
og assosiasjonene får strømme som en fri fjellbekk. Det er virksomt, det er 
sterkt, og det er godt.

Kunstneren Per Adde har viet sitt liv til disse fargesterke oljemaleriene, 
og ingenting tyder på at han er i ferd med å gi seg. Nå er han 93 år, og i det 
usedvanlig vakre galleriet som viser hans og Kajsa Zettterquists kunst på 
Storjord i Saltdalen, stiller han nå ut 32 ferske kunstverk – alle malt etter 
at han passerte 90. Bildene blir til på hans egen kongsgård oppe i fjellet i 
Graddis. Der bor han og Zettterquist i en ansamling av laftede tømmerhus 
og hytter, og der har han sitt atelier og sin inspirasjonskilde: Naturen, 
reinflokkene som passerer, reinsamenes hverdag og virke. Gløden i bildene 
kommer kanskje fra hans langvarige politiske engasjement for det samme. 
Naturvern og kampen for samenes rettigheter har gjort Per Adde kjent for 
et mye større publikum enn dem som kun er interessert i kunst.

Fra Sverige til Norge
Adde er opprinnelig fra Philipstad i Sverige, med kunstutdannelse fra 
Hovedskous Målarskola i Gøteborg og den Kungliga Konsthögskolan i 
Stockholm. Interessen for naturen og det nordlige han han hatt siden 
ungdomstiden. Men motivkretsen, den som står så tydelig fram på denne 
utstillingen, etablerte seg først da han flyttet til Norge og Graddis en gang 
tidlig på sekstitallet. 

Maleriene med titler som Bekkefar, Skumring, I reinskogen, og Flammende 
høst tilhører denne motivkretsen. Eller Lyrisk minne, Gylden drøm, Poesi 
Stillhet. Gult. Orange. Blå toner og dypt grønt. Alle bildene er sterkt og 
uløselig festet i nettopp naturen og den tradisjonsrike samiske næringen. 
Alle sammen bærer i seg en inderlig nærhet, en dyp respekt og noe som 
ser ut til å være en evigvarende fascinasjon og begeistring for disse nevnte 
elementene. Det er først og fremst i fargene og penselstrøkene og blikkets 
retning og fokus, variasjonene oppstår. 

Derfor kan denne utstillingen umiddelbart virke noe massiv og nær
mest monoton. Alle bildene har i seg et klart formulert slektskap som gjør 
at de nesten glir over i hverandre. Noen av maleriene er som forstørrede 
fragmenter fra et eller flere av de andre bildene som henger her, bare videre  
utviklet, modnet, og gitt eget liv. Det betyr at det ene bildet tidvis skygger 
for det andre, og at du som publikummer må konsentrere deg for  å gi hvert 
enkelt maleri det rommet for opplevelse som det faktisk inviterer til. 

For da pipler det fram: Isblått mot oker, en ildrød stripe over vår  
grønt. Kanskje er det nattlyset i bjørkeskogen om sommeren. Blodet fra 
rein slaktingen. Risset av et menneske med dyreflokken sin. Hvert enkelt 
maleri er interessant, mange er svært vakre. De er alle fylt med spenning,  
og en komplett, men samtidig helt åpen fortelling om et øyeblikk eller et 
flyktig sanseinntrykk. 

Tilstede i øyeblikket
Per Adde virker altså ikke å være opptatt av det indre sjelslivet, eller psykens 
lys og mørke. Han er hele tiden her og nå, og ser ut til å være på konstant 
jakt etter sammensmeltingen mellom det faktiske uttrykket og det 
umiddelbare inntrykket. Og så får penselen fange det som da skjer mellom 
øyet og tanken. Og det gjør han om og om igjen. Og hvorfor gjør han det? 

Adde har riktignok beveget seg fra en sterk, men allikevel avdempet 
fargeskala til nesten overdrevent lysende toner: Knall oransje, blodig rødt, så 
lysegrønt at det nesten vipper over mot neon. Men de nye fargene til tross, 
det er Adde i hvert penselstrøk, og jeg blir til slutt stående midt i rommet 
for å se fra bilde til bilde mens jeg grubler over nettopp dette. Monotonien. 
Den faste motivkretsen. Dette som Adde alltid holder fast ved, og som gjør 
han så lett å kjenne igjen. Slik også maleren Olav Christopher Jenssen er 
lett å kjenne igjen, eller som malerier av amerikanske Mark Rothko. Om og 
om igjen de samme strøkene. De samme rissene med penselen. Fargene. 
Litt som Claude Monet: Den samme fordypningen i naturen. Blir Adde aldri 
lei? Er han aldri redd for at publikum skal gå lei? Eller er det også i denne 
monotonien et budskap fra fjellkunstneren og naturforkjemperen i Graddis? 

Prøver han å fortelle oss at naturen, dyret og mennesket er det 
opprinnelige og det egentlige – som alltid har vært der? At forandring er 
en moderne idé, og at det er modernitetens konstante jag etter forandring 
som ødelegger vår evne til å se den uendelige rikdommen i det som alltid 
har vært? Det tror jeg. Per Adde er der han er. Han fanger øyeblikkets møte 
med det evige. Det er derfor bildene har i seg dette slektskapet, dette lett 
gjenkjennelige. Og det er derfor ingenting noen gang blir det samme.

✎ Anki Gerhardsen  ▶  frilans journalist og kunstkritiker
 Anki Gerhardsen  ◆◆  Bjørnar Meisler

til høyre
Oversiktsbilde fra utstillingen.
Foto: Bjørnar Meisler
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Per Adde Ren poesi 
(2018) er en vakker 
og poetisk refleksjon 
over farger, natur, dyr 
og menneske. 
Foto: Anki 
Gerhardsen

Per Adde Drøm (2016). 
Umiddelbart er det 
nesten vanskelig å 
skille Addes malerier 
fra hverandre. Det   
er fordypning 
og forskning på 
samme motivkrets 
som preger 
kunstnerskapet.
Foto: Anki 
Gerhardsen 
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LIAF – LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL 2019
30. AUGUST–29. SEPTEMBER 2019

Festival  
med fem armer
Årets utgave av Lofoten internasjonale kunstfestival (LIAF) har ingen 
tittel, men tematisk kretser festivalen rundt tidevannssonen som 
omkranser øyene i Lofoten. Herfra utledes fire samtaler og fem armer 
som ramme rundt programmet som allerede startet i oktober 2018.

For første gang i LIAFs historie har festivalen tatt i bruk store deler av 
Lofotens øyrekke. Inviterte kunstnere og kunstnergrupper har tatt for 
seg steder som Digermulen og Skrova i Vågan kommune, på Valberg i 
Vestvågøy kommune og Ramberg i Flakstad kommune for å lage prosjekter 
som strekker seg over nesten et helt år. Dette har vært rammen rundt 
de fire samtalene som LIAF har lagt opp til, og hvor lokalbefolkning og 
kunstnere har møttes.* 

I årets festival vil kunstutstillingene være samlet i Svolvær og benytte 
det gamle Lofotpostbygget, Nordnorsk Kunstnersenter og Amfi kjøpesenter 
som visningsarenaer. 

Hilde Methi står i spissen for kuratorgruppen for årets LIAF. Som  
kurator basert i Kirkenes er Methi de siste årene kjent for blant annet  
det norskrussiske prosjektet Dark Ecology. Med seg i har hun den britiske 
forfatteren, forskeren og kuratoren Neal Cahoon, samt kurator Karolin 
Tampere og utstillingsleder Toril Østby Haaland, begge tilknyttet Nord 
norsk Kunstnersenter (NNKS).

Kunstnere
I utvelgelsen av kunstnere til festivalutstillingen i Svolvær i september har 
kuratorgruppen søkt etter kunstnerisk mangfold i både uttrykk og metoder. 
Noen kunstnere har presentert vage ideer og elementer av en helhet, og i andre 
tilfeller har kurator og kunstner i dialog utviklet ideer som kan brukes videre.

Neal Cahoon forteller at noen av kunstnerne er valgt på bakgrunn av 
spesifikke verk som vil vises i utstillingen, mens andre er valgt ut på bakgrunn 
av kunstnerskap og prosjekter, og vil presentere ennå uferdige verker.

– Vi ser kunstnere i prosess. Noen er underveis i prosess helt fram til 
september. Kuratorenes rolle er i noe henseende å være med å utvikle 
prosjekter og se gode verk vokse fram, forteller Cahoon.

– Kunst skaper magiske øyeblikk, og vi vil se hva kunsten kan gjøre  
med publikum i Lofoten i september, fortsetter Mehti. 

I tillegg til kunstnerne som har hatt sine gjesteopphold i Lofoten  
de siste månedene er nå Michaela Casková (CZ), Toril Johannessen (NO), 
Tricia Middleton (CA) og Katerina Sedá (CZ) blant kunstnerne som er klare  
til festivalutstillingen.

Tjekkiske Michaela Casková er opptatt av hvordan det globale påvirker 
det lokale, og gjennom den finske Mustarindaforeningen jobber hun med 

prosjekter om fokuserer på bærekraftige verdier og livsstil, og økologisk og 
kulturelt mangfold.  Den Tromsøbaserte kunstneren Toril Johannessen er 
også opptatt av naturvitenskap, forskning og historie, og kombinerer i sine 
verker dette med egne undersøkelser og fiksjon. Resultatet blir visuelle eller 
språklige verk med elementer av historiefortelling. 

Fra Paris kommer canadiske Tricia Middleton. Hun jobber med instal  
lasjon. Hun samler, gjenbruker og blander funne objekter med håndverk og 
naturmaterialer. Hun forsøker å ta i bruk en psykoanalytisk overførings
teknikk mellom menneske og materiale for å få innsikt i sanseopplevelser 
som oppstår i ekstreme estetiske opplevelser. Katerina Sedá jobber ut 
fra et ønske om å legge til rette for kommunikasjon mellom mennesker 
i dagliglivet. Dette kommer til uttrykk gjennom sosiale prosjekter og 
offentlige handlinger, med fokus på byplanlegging, hverdagsliv og politikk.

– Fremdeles er det flere kunstnere vi vil presenteres etter hvert som vi 
nærmer oss september, lover Hilde Methi.

Høyvann og fem armer 
LIAF 2019 benytter sjøstjerna som symbol og følgesvenn. Dette sjødyret 
med fem armer og øyne ytterst på hver arm følger med på livet i havet på 
sin måte. 

– På samme måte vil LIAF gi publikum ulike innfallsvinkler til kunst 
og samfunn gjennom ulike programposter i løpet av de fem helgene 
kunstfestivalen varer. Dette har fått navnet «High Tides» («Høyvann»), 
forteller Methi og Cahoon.

Tematisk skal LIAF bestå av fem armer. Armen som har fått navnet 
«Rett fra kilden» vil betrakte motstandsdyktighet, fellesskap, beskjeder 
og kommunikasjon, både fra menneskelige og annetennmenneskelige 
perspektiver. Armen «Tenke tidevann, sanse skala» vil fokusere på feno
mener og mekanismene som hendelser blir sanset og målt igjennom,  
heter det på festivalens nettsider.

Den armen (tematikken) som kanskje er mest håndgripelig for Lofotens 
innbyggere er «Plask, stress og tøyelighet», siden den skal se på menneskelig 
og ikkemenneskelig migrasjon, sesongbasert turisme, plass, konkurranse 
og sykluser. «Matte, materie og kropp» er armen som vil observere forhold 
og spenninger mellom våre kropper, fast materie, algoritmer, gravitasjon  
og statistikk. 

Elementer fra disse armene har vært i sving når gjestekunstnerne 
har hatt sine møter med publikum gjennom vinteren, mens andre vil bli 
tydeligere i september.

Og som om ikke dette er nok finnes det i tillegg en femte, ikke navngitt 
arm som er dedikert til det uspesifiserte.

✎ Øystein Voll  ▶  kunsthistoriker, formidler og frilans skribent
 LIAF/NNKS

Kuratorgruppen for LIAF 2019 (fra venstre): 
Karolin Tampere, Neal Cahoon og Hilde Mehti. 

Torill Østby Haaland (ikke tilstede).
Foto: Amy Franceschini/ 

Futurefarmers
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Foreløpig er det ikke lett for publikum å holde seg 100 prosent orientert 
om hva LIAF 2019 vil bestå av og bli til. Det er mange tanker og prosjekter 
som flyter i tidevannssonen for kuratorgruppen. Noen av disse har allerede 
manifestert seg, mens andre dukker opp på nettsiden www.liaf.no.

Mehti og Cahoon innrømmer at det kan være vanskelig å få full oversikt 
foreløpig, siden en del ting fortsatt ikke er på plass. Samtidig har den som 
har fulgt med på nettsidene og pratet med de ansvarlige for festivalen sett 
at stadig nye elementer dukker opp.

Det er mulig at nettopp dette flytende er ment som en vekker av 
interesse og nysgjerrighet hos publikum. Men så langt har det også vekket 
en følelse av desorientering, og det er vel neppe festivalen tjent med.

Ungt publikum
Men kuratorgruppen lover at det blir god formidling av festivalkunsten for 
publikum. Som vanlig vil alle grunnskoleelever fra Vågan inviteres til LIAF, 
og dette året vil også elever fra Vestvågøy få oppleve kunstfestivalen på 
nært hold. Dette er organisert av NNKS i samarbeid med Den kulturelle 
skolesekken lokalt i kommunene. 

Selv om barn og unge utgjør en stor del av kunstfestivalens publikum, 
er ikke dette noe kuratorgruppen tenker spesielt på når de velger kunstnere 
og legger program for utstillinger og arrangementer.

– Vi jobber ut fra ideen om at god kunst vil være relevant for publikum 
i ulike aldre, og at de som skal formidle kunsten uansett må gjøre et utvalg 
ut fra aldersgruppen den skal presenteres for, sier Methi.

– Dessuten har gjestekunstnerne både i Digermulen, Skrova, Valberg 
og Ramberg arrangert kunstnermøter hvor barn og unge har vært invitert, 
og flere av prosjektene har henvendt seg direkte til et ungt publikum. 
For eksempel har Trygve Luktvasslimo benyttet barn som statister i sin 
filmproduksjon på Valberg, fortsetter Methi.

Utstillingen vil være fortsettelsen av og kulminasjonen av alle de 
interaksjoner som har foregått mellom kunstnere og publikum i tiden siden 
oktober 2018. 

– Det å utvikle og oppdage ny forståelse gjennom kunst står helt sentralt 
i festivalen. Et av virkemidlene er at publikum i alle aldre har blitt invitert til de 
fire omtalte samtalene. Og forhåpentligvis fortsetter dialogene når publikum 
kommer til selve festivalutstillingen i september, avslutter kuratorene.

Med første øyekast kan det virke som et ambisiøst prosjekt å sy dette 
sammen til en helhet. Kan hende er det ikke poenget at alt skal henge 
sammen heller. Noen av de prosjektene som har vært i gang siden høsten 
2018 korresponderer med tematikkene her, mens det virker som andre  
er langt unna konkretisering ennå. Forhåpentligvis vil ting falle på plass  
når kunst og kunstnere er på plass og utstillingen åpner for publikum  
30. august.

over
Toril Johannessen og Michaela Casková har deltatt i forskningstokt i 
LofotenVesterålen på jakt etter zooplanktonet Calanus, som har stor 
betydning for det marine økosystemet. Toril Johannessen, Balance in 
Economy and Ecology, (2016), fra serien Words and Years.
© Toril Johannessen

LIAF 2019 har tidevannssonen som inspirasjonskilde. I denne sonen mellom hav og land er 
det mulig å både høste mat og se effekten av forsøpling og klimaendringer. Her filmer Trygve 
Luktvasslimo sin film Shallow Water Blackout (arbeidstittel) i Valberg i Lofoten.
Foto: LIAf

til venstre
Signe Liden og sitt akustisk tidevannslerret, 01.03.–01.06.2019:  
The Tidal Sense, Residency and work, Ramberg i Lofoten for LIAF 2019.
Foto: Signe Liden
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KUNSTBLIKK

Se, lytt og  
snakk om kunst
Denne våren har Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) arrangert Kunstblikk  
i Bodø for alle interesserte i å lære mer om dagens samtidskunst. 

Første Kunstblikk ble arrangert i mars i litteratursalen på Stormen bibliotek 
i Bodø – et seminar med fokus på kunstnerduoen Søssa Jørgensen og Geir 
Tore Holm. De to jobber med kunstprosjekter i utradisjonelle formater med 
refleksjoner omkring samfunn, mennesket og natur. Det startet i 1993 da 
de benyttet sitt eget hjem som salong og kunstgalleri med et ønske om å 
presentere andre kunstnere i mer urene og dagligdagse rom. 

I 2003 startet de det omtalte prosjektet «Sørfinnset skole/the nord 
land» i Gildeskål i samarbeid med to kunstnere fra Thailand – Rirkrit 
Tiravanija og Kamin Lertchaiprasert. Sørfinnset er en bygd sør for Bodø 
preget av fraflytting med næring basert på tradisjonelt jordbruk, fiske og 
fiskeoppdrett. Holm og Jørgensen ønsket å trekke frem verdifulle aspekter 
for de som bor der. Hele prosjektet bygger på menneskelig samhandling og 
kunnskapsutveksling. Hver sommer inviteres kunstnere fra forskjellige deler 
av verden til å delta i bruk av omkringliggende natur, byggevirksomhet, 
sammenkomster og kurs. For eksempel kurs i oppføring av en tradisjonell 
samisk buegamme, og et thailandsk stolpehus bygd på dugnad, 
matlagingskurs, lefsebaking og kafédrift. 

Holm og Jørgensen skaper en kunst som ikke skal selges eller lages  
for å stille ut, men som oppstår i samarbeid med lokalsamfunnet og skaper 
koblinger mellom kunsten og livet. I august 2018 rodde Holm og Jørgensen 
en liten nordlandsbåt fra Gildeskål til Tromsø. Ved å stille ut båten i et  
naust utenfor kunstforeningen ble den til en dokumentarskulptur for  
en kunsthendelse.

Kunstens angivelige kompleksitet
Hvordan skal man forholde seg til slik kompleksitet i samtidskunsten? 
Kunstner Henrik Sørlid gjør et forsøk på å gi publikum et perspektiv på 
dette, og forteller at vi tar det som gitt at samtidskunsten er kompleks.  
Vi opprettholder dette som kunstens ideal, og overvurderer kunsten til  
å være mer intelligent og utilgjengelig enn det den virkelig er. Hvordan  

skal vi forholde oss til denne angivelige kompleksiteten? Det er ikke sånn  
at kunsten er mer politisk, mer sosial eller mer kompleks enn tidligere.  
Det har jo kunsten vært hele tiden, som en aktør som trekker sannheter  
i tvil. Så dette gjelder ikke spesifikt for samtidskunsten. 

Situasjonen er at dagens samtidskunst ikke lenger har felles kriterier 
for hvordan et verk vurderes som god kunst, påpeker Sørlid. Det skaper 
frustrasjon, og oppfattes som vanskelig for folk flest. Avant Garden og 
fluxus  bevegelsen førte til kunstpraksiser som fjernet skillet mellom  
kunst og den virkelige verden. Kunst kunne være hva som helst og skje 
hvor som helst. I tillegg opplyser Sørlid at i dag kan alle bli kunstnere, tross 
utdanning. Det er ikke en beskyttet tittel som gjør yrket antielitistisk og 
demokratisk. Kommentaren «dette kunne mitt barn ha gjort» understreker 
dermed poenget. 

Det finnes ingen universelle kriterier for kunst. Hva skal vi da tenke 
rundt kunst? spør Sørlid. Kunstnerne setter selv kriteriene for sitt arbeid. 
Man må derfor hele tiden ta utgangspunkt i hvert enkelt kunstverk. Prøv 
å se hva vedkommende sitt prosjekt handler om, og på dette grunnlaget 
spørre seg om det er godt realisert?

Kunstsnakk
I kunstnersamtalen med Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen, er kurator 
Karolin Tampere nysgjerrig på deres samarbeidsform. «Samarbeid» var 
tittelen på deres utstilling hos Tromsø kunstforening. Dere lever, jobber, er 
kunstnere og driver gård sammen. Hvor begynner kunsten og hvor slutter 
den? «For oss er kunsten en del av livet. Ikke omvendt. Vi skiller ikke egentlig 
mellom kunsten og livet, men bringer heller hverdagen inn i kunsten» svarer 
Holm. «Vi åpner vårt hjem for andre kunstnere. Vår kunst er dialog og det 
får folk til å relatere seg sterkere til hverdagslivet.» 

Kunstkritikerens blikk
«Det er litt urettferdig. Fordi det er først i utstillingen at de fleste av oss får 
vite om disse prosjektene kunstnerne har gjennomført. Ved å fortelle om 
min opplevelse så kan det bidra til å sette i gang folk til å ta stilling til det de 

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstmagasin
 Amalie Marie Selvik   ◆◆  Audar Kantun

Geir Tore Holm og Søssa Jørgensen presenterer 
sitt lange kunstnerskap foran et stort publikum.

Foto: Amalie Marie Selvik

Kurator Karolin Tampere i samtale med Geir Tore Holm og  
Søssa Jørgensen på scenen i Litteratursalen på Stormen bibliotek.
Foto: Amalie Marie Selvik
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ser», forteller kunstkritiker Hilde Sørstrøm i samtale med Kristoffer Dolmen, 
direktør ved Samisk senter for samtidskunst. Hun har som de fleste andre 
ikke deltatt i noen av kunstnerparets prosjekter, og hennes kunstkritikk av 
«Samarbeid 1993–2018» i Tromsø kunstforening baserer seg på utstillingen. 

«For hvordan kan vi som publikum forstå disse prosjektene gjennom 
disse dokumentarskulpturene som presenteres i utstillingen? Utstillingens 
styrke er vel at den setter i gang noen samtaler.» 

Søssa Jørgensen forklarer fra salen at nordlandsbåten ble til en  
skulptur nettopp fordi den vekket interesse hos folk. Plassert i parken 
utenfor kunstforeningen stoppet mange opp for å se nærmere på båten  
og fortalte egne historier og var interessert i forhistorien til båten. 

Geir Tore Holm kommenterer fra salen. «Kunstkritikk er faglig informert 
og kunnskapsbasert tekst essensielt for å utvikle en dialog rundt kunst.  
Man må ha folk som kan offsideregelen! Kunst blir først til som en del  
av fortellertradisjonen. Så kommer det skrevne, kunsten blir omtalt, 
det skrives bøker, masteroppgaver og doktoravhandlinger. Så kommer 
kunstmuseene på banen for å dokumentere, kjøpe inn og inkludere  
kunsten i museumssamlingen. Hvis man tenker på hvem det er som  

skaper kunsthistorien, så har det skjedd en brist her når det gjelder 
«Sørfinnset skole/the nord land», det er et umulig kunstprosjekt for et 
kunstmuseum å kjøpe inn. En ting er å vise kunst som skjer her og nå,  
en annen er det å erverve seg kunsten.»

Nytt Kunstblikk
I juni er det igjen duket for Kunstblikk, kunstsnakk og samtaler. Fokus 
denne gangen er kunstneren Audar Kantun sin maleriutstilling Ytre/Indre 
i Stormen kunst. Det blir omvisning i utstillingen med kurator Aslak Juell 
Kristensen, et foredrag av Tor Kvarv og Audar Kantun skal snakke om sin 
kunstpraksis og tilnærming til maleriet og skulptur. Samme dag arrangeres 
et skrivekurs med kunstner Eirik Audunson Skaar som underviser i 
skriving på kunsthøgskolene i Oslo og Bergen. Et kurs om å skrive gode 
utstillingstekster og enkle, presise prosjektbeskrivelser til søknader. 

Utover 2019 vil Se Kunst i Nord-Norge sammen med SeKunstMagasin 
arrangere flere Kunstblikk.

Fra atelieret til Audar Kantun.
Foto: Audar Kantun

Kunstkritiker Hilde 
Sørstrøm i samtale  

med Kristoffer Dolmen.
Foto: Amalie Marie Selvik
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FESTSPILLENE I NORD-NORGE
HARSTAD, 22.–29. JUNI 2019

Festspill og kunstmorro
I juni vil Harstad som vanlig vrimle av kunstnere. Bak årets festspill
utstilling står den sørsamiske kunstneren Carola Grahn med syv 
inviterte kunstnere. I tillegg blir det kunstverksteder, konferanse og  
en omfattende utstilling av nordnorske kunstnere. Det blir også avholdt 
et nytt «Nordting» av kunstner Amund Sjølie Sveen, debatter  
og performance.

Årets Festspillene i NordNorge har derfor mange kunstopplevelser  
å by på. Look North – A Horizontal State of Mind heter utstillingen som 
Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) arrangerer med 81 kunstnere 
fra NordNorge.* Her vil et mangfold av kunst gi et innblikk i dagens 
nordnorske kunstarena. Utstillingsåpning med lansering av katalogen skjer 
22. juni kl. 11:00 i Havnelokalet i Rikard Kaarbøs gate 3. Publikum inviteres 
til å følge den oransje fargen i Harstad Sentrum for å lokalisere utstillingene 
og kunstverkstedene som vil finne sted i Harstad sentrum i løpet av hele 
festivaluka. Bla. kurs i japansk tresnitt Mokuhanga med Elisabet Alsos 
Strand og animasjonsverksted med Espen Tversland, og Simen Engen 
Larsen og Liv Bangsund arrangerer Tromsø Folkekjøkken hos Sigdal  
Kjøkken i Storgata 9.

Native at home
Festspillutstillingen native@home kurateres av kunstneren Carola Grahn, 
med verk av kunstnerne Matti Aikio, Tanya Busse, Whess Harman, Niilas 
Helander, Merritt Johnsson, Sigbjørn Skåden og Sami Girl Gang. I tillegg 
er det lånt inn verk fra kunstsamlingen Samisk Kunstmagasin – Sámi 
Dáiddamágasiidna.

Carola Grahn (født 1982, Jokkmokk) er basert i New York og Malmö. 
Som idebasert kunstner interesserer hun seg for maktstrukturer og sosiale 

konstruksjoner i forhold til etnisitet og kjønn. Med denne utstillingen vil 
Carola Grahn vise noe av det som inspirerer henne. Ved å reise mye og delta 
i utstillinger sammen med andre kunstnere med urbefolkningsbakgrunn, ser 
hun at det i flere deler av verden pågår en spennende samtale om menneskets 
plass i fortid, nåtid og fremtid. En dialog hun vil fortsette under Festspillene. 
Men på ingen måte skal dette være en samtale som bare involverer eller 
berører urbefolkninger. Tvert imot er problemet dypt mellommenneskelig og 
hun er lei av vi og dem tankegangen. For hva om vi alle i overskuelig fremtid er 
flyktninger eller kolonialister av en ny planet? 

I et slikt tankeeksperiment er mangfold, kunnskap og innovasjon 
absolutt nødvendig – som redskap for vår tid så vel som vår fremtid.

Er kunsten for alle?
Fredag 28. juni kl. 11:00 arrangerer Festspillene i samarbeid med  
SørTroms Museum og UIT Institutt for vernepleie en konferanse  
om utenfor skap, barrierer og inkludering i dagens kunstfelt. Å snakke  
om mangfold og inkludering hjelper lite når mennesker med funksjons
nedsettelser møter mange flere barrierer når det gjelder kulturdeltakelse 
enn alle andre. Å ta en kunstutdanning, eller forfølge en profesjonell 
kunstner karriere er ofte problematisk. Hvorfor det? Hva er disse barrierene? 
Hvorfor setter de grenser og rammer for hvem som får ta plass i kunst
feltet? Representerer norsk kunstproduksjon egentlig en mangfoldig befolk
ning? Konferansen forsøker å synliggjøre betingelser for utenforskap, belyse 
maktstrukturer og tegne opp nye muligheter for inkludering.

* Utstillingen er støttet av Festspillene i NordNorge, Harstad kommune,  
Nordnorsk Kunstnersenter samt Nordland Kunst og Filmfagskole.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Festspillene i Nord-Norge  ▶  Whess Harman og Tone Fjereide

Tone Fjereide Uten tittel, 2019, monotypi.
© Tone Fjereide

Whess Harman, Potlatch Punk jackets.
Foto: Festspillene i NordNorge/Whess Harman
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BETZY AKERSLOOT-BERG «LIKE BETZY»

Fascinasjon for havet

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Nordnorsk Kunstmuseum

Betzy AkerslootBerg (1850–1922) var en badass marinemaler,  
øy dronning og globetrotter som gikk sin egen vei. En vei som  
alltid førte til havet, som var hennes eneste store higen og  
fasci nasjon. Hun var en kunstner med suksess i sin samtid,  
men en obskuritet i norsk kunsthistorie.

Nordnorsk Kunstmuseum åpner i juni en stor utstilling som presenterer 
den norske kunstneren Betzy AkerslootBerg sitt kunstnerskap og historie. 
Hun malte fantastiske bilder av hav, kystlandskaper og mennesker, og 
utstillingen inkluderer derfor oljemalerier, tegninger, fotografier og annen 
dokumentasjon fra AkerslootBerg fascinerende liv. Utstillingen inneholder 
også en rekke kunstverk av kunstnere som i likhet med AkerslootBerg var 
sterkt fascinert av hav og nordnorsk kystlandskap som Elisabeth Sinding, 
Hendrik Willem Mesdag, Adelsteen Normann og Peder Balke.

Fastbundet til skipsmasten
AkerslootBerg startet sin kunstutdannelse ved Den kongelige tegne  
skole i Christiania, med tegneundervisning hos arkitekt Andreas Friedrich 
Wilhelm von Hanno og Peder Cappelen Thurmann. Senere ble hun elev  
hos Otto Sinding, Frits Thaulow og Hendrik Willem Mesdag. Hun ville  

helst male natur ute i det fri. På 1880tallet hadde hun atelier i Scheven
ingen Nederland på vinteren, og tilbragte somrene ved Norges kyst. Betzy 
AkerslootBerg malte vakre motiv fra hav og kyst, men også dramatiske 
scener som storm, skipsforlis og krig. Vakkert, men også virkelighetsnært,  
på grensen til dokumentarisk. Hun var opptatt av å være ute i naturen for  
å male, uansett vær. Hun hadde en spesiallaget kasse som ble benyttet som 
et mobilt atelier ute i naturen. I tillegg malte hun om bord i lettbåter på 
havet, eller fastbundet til skipsmaster i ruskevær ikledd sydvest og oljehyre.

Deltok i Parisersalongen
AkerslootBerg reiste mye i hele sitt liv, og levde siste halvdel av sitt liv 
på Vlieland på den nederlandske kysten, men kom tilbake til Norge og 
den nordnorske kysten så ofte hun kunne. Hun ble med hvalfangstskuter 
til Nordishavet, og holdt hoff for den nederlandske dronningen. Betzy 
AkerslootBerg deltok med malerier på både Verdensutstillingen og Salon 
de Paris i 1889, og på den norske Høstutstillingen i perioden 1886 – 1891,  
og hadde høy utstillingsaktivitet gjennom hele sin kunstnerkarriere. 

Med utstillingen Like Betzy ønsker Nordnorsk Kunstmuseum å rette  
et kritisk blikk på neglisjerte kunstnerskap. Hvem er «like» Betzy i dag? 
Hvilke andre kunstnere har forsvunnet fra kunsthistorien?

Betzy AkerslootBerg Kystparti fra Nord-Norge (1883).
foto: Nasjonalgalleriet

Betzy AkerslootBerg og kassen hun brukte 
som mobilt atelier.
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«ILLUMINATION»
STORMEN KUNST, 26. SEPTEMBER–3. NOVEMBER 2019

Omreisende  
maleriutstilling  
i Nordland
Utstillingen Illumination samler flere samiske kunstnere fra Sápmi, 
Finland, Norge og Sverige som alle er opptatt av maleriet. Utstillingen 
dreier seg rundt kunstnere som er opptatt av å utforske maleri som 
medium og visuelt språk – og skal bidra til økt synliggjøring av samisk 
kunst i Nordland. 

Utstillingen viser tendenser fra maleriets utvikling fra 1970tallet til  
i dag ved å inkludere kunstnere av ulike generasjoner og tradisjoner.  
Dette er ikke en politisk utstilling, men fokuserer heller på maleriets  
formale problemstillinger, farger og abstrakte kompossjoner. 

Tittelen på utstillingen Illumination er hentet fra Synnøve Persens maleri 
Illuminasjon II, som er én av de ni kunstnerne som deltar i utstillingen. Hennes 
malerier som inngår i utstillingen har en sterk fargepalett og må med rette 
kunne sies å lyse opp. Ordet illuminasjon kan også referere til kunstnernes 
ønske om å opplyse oss, og få oss som publikummere til å tenke nytt, men 
sine subjektive sansinger og ønske om å gå nye veier og å la kunsten lyse  
opp. Ordet kan også peke på en mer spirituell og åndelig retning.

Kunstnere kommer fra ulike deler av Sápmi og har alle en identitet 
forankret i samiske miljøer som velkjente etablerte kunstnerskap  
i sine hjemland. Maleriene er lånt fra den store kunstsamlingen hos  
Samisk kunstmagasin. 

Litt om kunstnerne i utstillingen
Stein Erik Wouthi (født 1962, Kåfjord) bosatt i Horten jobber med  
maleri, og arbeider gjerne med skinn som lerret med abstrakte motiver 
og fargeflater. MayLiss Nilsen (født 1965, Nordreisa) bosatt i Oslo er 
først og fremst maler, men driver også med tatovering, noe symbolene i 
maleriene kan påminne om. Asbjørn Unor Forsøget (født 1967, Tromsø) 
bor i Samuelsberg. Hans kunst preges av åndelighet og har et eget sær preg, 
enten det er på lerret eller ved at han bruker seg selv som aktør  
i performance. 

Elly Mathilde Novvale (1930–2011) vokste opp i Grovfjord i Skånland 
kommune i Troms. Hun var en svært aktiv kunstner innenfor maleri, 
skulptur og installasjon fra tidlig på 1960tallet og frem til hennes siste 
utstilling ved Lillehammer kunstforening i år 2000. Synnøve Persen 
(født 1950) er både billedkunstner og forfatter bosatt i Bevkop i Finnmark. 

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin

Sammen med sju andre unge samiske kunstnere etablerte hun i 1978  
det progressive og politisk radikale kunstnerkollektivet Mázejoavku  
(Masigruppen). Hennes stil er oftest abstrakt maleri. 

Josef Halse (født 1951, Kautokeino) er opptatt av samspillet mellom ulike 
naturinntrykk som kontraster, lys og bevegelser og prøver å utvikle en mer 
spontan måte å uttrykke dette på. Dette ligger til grunn for oppbyggingen 
av bildene hans med motiver som ikke nødvendigvis er direkte 
gjenkjennelige, men fremstår gjerne i en abstrakt form. 

Outi Pieski (født 1973) bor og jobber i Utsjok og Helsinki. Hun tar ofte for 
seg den nordlige naturen, som sammen med kulturen er tett sammenvevd 
i arbeidene hennes. Pieski arbeider formalt med maleri, collage og instal
lasjon. Realismen i arbeidene åpner både for personlige følelser samt en 
tidløs tilstand. I 2019 er hun representert på den finske paviljongen ved 
Veneziabiennalen. Lena Stenberg (født 1961) er fra Kiruna og er aktiv 
innenfor en rekke teknikker og uttrykk som maleri, skulptur, installasjon, 
fotografi og litteratur. Per Enoksson (født 1965 i Tärnaby) er bosatt  
i Umeå og maler ekspressivt og ofte i store formater.

 
I april, mai og juni ble Illumination stilt ut hos Hamsunsenteret på Hamarøy   
som første sted på utstillingens vandring i Nordland. Under Galleria – 
Festspillene Helgeland skal utstillingen vises i Vefsn Museum på Jacobsen
brygga i Mosjøen (28. juni–11. august), deretter hos Kulturbadet Galleri  
i Sandnessjøen (24. august–22. september) og til slutt hos Stormen kunst  
i Bodø. 

Utstillingen er et samarbeid mellom to viktige samiske insti tusjoner: 
Samisk senter for samtidskunst og Samisk kunstmagasin/Riddo Duottar
Museat med støtte fra Nordland fylkeskommune. Kurator er Kristoffer 
Dolmen, direktør ved SDG.

Maleri av Josef Halse
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NYHET

Åpningsutstilling  
i nye lokaler
Den 20. juni kan Rana kunstforening endelig ønske velkommen til  
helt nye lokaler i Fjordsenteret på Moholmen. Første kunstutstilling er 
sommerutstillingen som presenterer kunstverk av Magne Furuholmen.

Sammen med Rana Museum har kunstforeningen flyttet ut fra museums
gården i sentrum til nytt tilholdssted i Fjordsenteret, hvor også det nye 
Vitensenteret Nordland skal komme, en museumsbutikk, en kafé med 
uteservering mot sjøen. 

– Det nye gallerirommet er på 102 kvadratmeter, og vi er veldig 
positive til å flytte inn i de nye lokalene. Selv om de gamle lokalene i Rana 
Museum har vært veldig fine så manglet vi heis og med et utstillingslokale 
i andre etasje har jo det vært en utfordring. I Fjordsenteret kan vi fortsette 
samarbeidet med museet, og de kan passe på våre utstillinger på dagtid, 
noe som er kjempeflott, forteller en glad styreleder i Rana Kunstforening, 
Eva Sundsvold.

Det er knyttet stor forventning til innflyttingen i nye lokaler.  
Bygget ligger i et svært populært område med en vakker sjøpromenade 
i Mo i Rana. Sundsvold forklarer at kunstforeningen ikke får enerett til 
gallerirommet, fordi Rana Museum også skal benytte det. Men museet 
er en god samarbeidspartner, og kunstforeningen vil få vist sine faste 
utstillinger som de produserer selv tre til fire ganger i året som de 
produserer selv. 

Årlige festivalutstillinger
– Vi arrangerer Vinterlysutstillingen i februar i samarbeid med Nordland 
Teater sin Vinterlysfestival. Dette er en årlig utstilling hvor vi satser på 
å vise frem kunst av nasjonale og internasjonale kunstnere. I mai åpnet 
Havmannutstillingen og står ut sommeren som en del av Havmann 
dagene i Rana kommune, opplyser Eva Sundsvold.

Festivalen og utstillingen har sitt utspring i skulpturen «Havmannen» 
laget av den engelske kunstneren Antony Gormley. Skulpturen er ti meter 
høy og hugget ut av granitt fra Lødingen. Den er plassert i strandkanten  
i Mo som en del av Skulpturlandskap Nordland.

Havmannen ble avduket den 6. mai 1995 og i Rana har man hvert år 
feiret Gormleys skulptur denne dagen. 

– Havmannen har 25årsjubileum i 2020. Da kommer Antony Gormley 
selv, for å bli Havmannkunstner sammen med kunstner Anne Katrine 
Dolven, forteller Eva Sundsvold.

Etter sommeren skal Rana kunstforening vise Den 73. Nordnorske 
Kunstutstilling i perioden 5.–27.oktober, og så avsluttes utstillingsåret med 
Juleutstillingen 2019.

– Vår siste utstilling hvert år er Juleutstillingen. Den åpner som vanlig 
1. søndag i advent og står til 29. desember. Dette er en utstilling hvor vi 
presenterer flere forskjellige kunstnere og ulike kunstuttrykk, forteller  
Eva Sundsvold.

Anerkjent grafiker
Men først skal kunstforeningens nye utstillingslokaler innvies og Magne 
Furuholmen blir første kunstner med utstilling her fra 20. juni–24. august. 
Som kunstner og grafiker arbeider Furuholmen på kryss og tvers av 
medier og teknikker, men har særlig utmerket seg med sin grafikk og 
sine skulpturer. I 2018 hadde han et stort kunstnerisk samarbeid med HM 
Dronning Sonja, med utstillinger i Bergen, Trondheim og London, til inntekt 
for QSPA – The Queen Sonja Print Award. Furuholmen er innkjøpt av Norsk 
Kulturråd og representert ved en rekke offentlige og private institusjoner.

– Vi har vært uten lokaler helt siden februar 2018. Åpningen den 20. juni 
blir en derfor en stor dag for Rana kunstforening, sier Eva Sundsvold.

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Just Loomis  ◆◆  Rana Museum  ◆◆  Rana kunstforening

Det nye museet til 18,5 millioner kroner er tegnet av arkitekt 
MNAL Kari Røsstad Stokke i TegneverketNorconsult AS. 

Arealet i det nye Rana Museum blir på 2422 kvadratmeter.
Foto: Rana Museum

Magne Furuholmen.
Foto: Just Loomis

Styret i kunstforeningen på befaring. 
Foto: Rana kunstforening

I forbindelse med innflytningen lanserer Rana 
kunstforening sin nye logo. Den er designet av Geir 
Rønning som gir kunstforeningen logoen i gave. 
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«LA ELVA LEVE! ELLOS EATNU!  
LET THE RIVER FLOW!»

MARITA ISOBEL SOLBERG 
«EN USUNGET SANG/  
LÁVLLUKEAHTES LÁVLLA»

Viljen til suverenitet 
og en ny verdslighet Livets fargeklang
Folkeaksjonen mot utbygging av AltaKautokeinovassdraget (cirka 
1978–1982) fikk radikale konsekvenser for historiens utvikling i nord. 
Flere samiske kunstnere hadde en sentral rolle da aksjonen vokste 
frem fra en uventet bred solidaritetsbevegelse i sivilsamfunnet, både 
hos den samiske og norske befolkningen. 

Utstillingen La elva leve! Ellos eatnu! (15. mai–07. juli) som i mai åpnet hos 
Sámi Dáidda guovddáš – Samisk senter for samtidskunst (SDG) fokuserer 
på hendelsene under AltaKautokeino aksjonene. Utstillingen presenterer 
kunst av kunstnere som har vært aktive siden 1970tallet. I tillegg 
inkluderer utstillingen en yngre generasjon kunstnere for å se på hvilke 
prosesser og politiske prosjekter som pågår i dag – med blant andre 
Dáiddadállu kollektivet fra Kautokeino. 

La elva leve! er en manifestasjon av den viktige rollen kunstnere og 
kulturarbeidere har hatt og fortsatt har i det samiske samfunnet. Hvorfor 
hadde de samiske kunstnernes en slik avgjørende rolle i aksjonen? I til
legg til eldre og nye kunstverk viser utstillingen materiale fra arkivet til 
folkeaksjonen mot utbygging av AltaKautokeinovassdraget.

Raisa Porsanger har kuratert denne versjonen av utstillingen slik den 
vises på SDG, og produsert av Office for Contemporary Art Norway (OCA). 
Den opprinnelige versjonen i Oslo (2018) var kuratert av Katya Garcia
Antón og Antonio Cataldo sammen med førsteamanuensis Harald Gaski 
og Dr. Gunvor Guttorm. 

Kunstnere som deltar er Jon Ole Andersen, Áillohaš/NilsAslak Valke
apää, Maria Thereza Alves, Jimmie Durham, Elle Márjá Eira, MaiLis Eira, 
Aage Gaup,Trygve Lund Guttormsen, Josef Halse, Geir Tore Holm and 
Søssa Jørgensen, RoseMarie Huuva, Berit Marit Hætta, Susanne Hætta, 
Iver Jåks, Keviselie/Hans Ragnar Mathisen, Britta MarakattLabba, Joar 
NangoogTanya Busse, Rannveig Persen, Synnøve Persen, Máret Ánne 
Sara, Arvid Sveen, Catarina Utsi, Elin Már Øyen Vister med flere.

Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk presenterer  
Marita Isobel Solberg sin utstilling En usunget sang/Lávllukeahtes lávlla» 
4. mai–28. august. Her viser Solberg en frodig sammenstilling av ulike 
objekter, materialer og fargerike installasjoner knyttet til hennes egen 
nordnorske og samiske bakgrunn og historie. 

Utstillingsprosjektet, som tidligere er blitt vist host Nordnorsk kunstner
senter i Svolvær, tar utgangspunkt i den sterke fortellertradisjonen i nord. 
Forskjellige dialekter og flerspråklige områder har gitt Sápmi og Nord
Norge et stort språklig mangfold med levende tradisjoner for muntlige 
fortellinger. 

Marita Isobel Solberg har som musiker og kunstner i flere år gjort 
seg bemerket med sin performance og musikk. Som kunstner er det 
performative og sin egen tilstedeværelse sentralt i alt hun gjør. 

Solberg bruker sin egen bakgrunn på en aktiv måte i det hun vever 
elementer fra samisk og nordnorsk kultur inn i arbeidene sine. Hun 
er vokst opp i det sjøsamiske miljøet i Manndalen i Troms, og blant 
annet inkluderer utstillingen lydopptak av historier fra hennes egen 
omgangskrets. Klanger og melodier i de språk og dialekter som har omgitt 
kunstneren gjennom sitt liv, satt opp mot sted og temaer som form, 
naturmaterialer, farge, lys og lyd, vevd sammen med tynne hvite tråder.

Som publikummer på besøk i«En usunget sang/Lávllukeahtes lávlla blir 
du invitert til å dele, enten ved å la deg inspirere av klangene rundt deg 
og slå deg løs med mikrofonen, eller ved å spille inn din egen historie på 
en opptaksspiller. 

Marita Isobel Solberg har sin kunstutdannelse fra Kunsthøyskolen i 
Oslo, Hun er basert i Tromsø, og er stadig på reiser og lever et nomadisk 
liv på den norske og internasjonale kunstscenen. Samtidig er det viktig for 
henne å få frem at hun, som oss alle, har røtter fra hele verden.

✎   Sámi Dáiddaguovddáš  ◆◆  Samisk senter for samtidskunst

✎ Amalie Marie Selvik  ▶  SeKunstMagasin
 Senter for nordlige folk  ▶  Ørjan Marakatt Bertelsen

Dáiddadálu Artist Collective, Don’t fuck with me/ 
Ále dájo muinna, 2018, film, stillbilde. 
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NOTISER

Kjerringøy Land Art  
Biennale Nord 2019

Kunstfestivalen for stedspesifikk kunst utendørs samler ni nordiske 
kunstnere på Kjerringøy for å ta naturen i bruk for å skape stedspesifikke 
skulpturer og installasjoner. Åpningsprogrammet 3.–11. august inkluderer 
seminar på Stormen bibliotek og workshop i Nevelsfjord, kafé  
og omvisninger. 

www.kjerringoylandart.com

ØYEPÅ 
Den første nasjonale møteplassen for alle som jobber med visuell 
kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) arrangeres 18.–20. september i 
Svolvær under LIAF. Initiativ til ØYEPÅ kommer fra flere fagfolk i DKS
systemet, med Kristin Risan (NNKS) og Inga Blix (Turneorganisasjonen i 
Hedmark) i spissen. Mens scenekunst og musikk organisasjonene har 
vært flinke til å lage fagsamlinger og bransjefestivaler for de som jobber 
med barn og unge, har dette vært etterspurt av alle som jobber med 
visuell kunst i DKS. For å åpne visuell kunst i DKS mot bredere samtidige 
kunstdiskusjoner og strategier skal ØYEPÅ samle produsenter, kunstnere 
formidlere, fagkoordinatorer, lærere og elever til diskusjon, refleksjon og 
inspirasjon til å skape gode DKSproduksjoner, og til variert formidling 
av visuell kunst. Arrangør er Nasjonalmuseet, Kulturtanken, Nordland 
fylkeskommune, Nordnorsk kunstnersenter, Akershus fylkeskommune, 
Østfold fylkeskommune og Oslo kommune.

www.nnks.no/oyepa-program

Festspillene Helgeland  
for første gang 
Fra og med 2019 skal Galleria, Toppenkurset og ByfestVeko forene 
krefter for å skape et helhetlig, mangfoldig og nyskapende festspill 
den 29. juni–7. juli i Mosjøen. Ved å bygge videre på disse etablerte 
festivalene vil Festspillene Helgeland utgjøre et av landsdelens største 
kulturarrangement for scenekunst, bildekunst og musikk. Festspillene 
på Helgeland skal være en folkefest for alle, ikke bare de spesielt 
interesserte. Med fokus på lokale kunstnere og kulturutøvere blir dette 
en publikumsvennlig festival hvor folk inviteres inn for å oppleve og til å 
skape kunsten selv. Med seg har Festspillene Sparebank 1 NordNorge, 
Helgeland Sparebank og Vefsn kommune med på laget.
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Oversikt Over kunstnere, gallerier 
Og utendørskunst i vesterålen 
www.kunstivesteralen.no / www.artinvesteralen.com

Kunst i Vesterålen / Art in Vesterålen
Hjem      Kart      Kunstnere og gallerier i Vesterålen      Utendørskunst      Kontakt      Bildegalleri
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Den 23. mai 2019 feiret Ivar Dillan 80 år. Samme dag åpnet han sin 
fargerike jubileumsutstilling hos Bodø kunstforening med en stor 
presentasjon av hans malerier og grafiske verk.

Ivar Dillan (født 1939) fra Bodø regnes som en profilert kunstner i det 
nordnorske kunstlivet. Han debuterte på Nordnorsken i 1969 – og har siden 
vært en svært aktiv kunstner innen tegning og maleri. I Bodø kunstforening 
presenteres Ivar Dillans kunstnerskap gjennom femti år, og det inkluderer 
alt fra grafiske trykk til helt ferske malerier. Dette er en viktig markering 
av en kunstner i Bodø som veldig mange kunstelskere har et godt og nært 
forhold til.

Ivar Dillan bor og arbeider i Bodø, og først og fremst utdannet 
innen filosofi og musikk ved Universitet i Oslo, og arbeidet lenge som 
musikklærer. Som kunstner er han autodidakt og motivene kretser om 
natur og landskap malt med lette penselstrøk. Bak seg har han en rekke 

separatutstillinger og gruppeutstillinger. Han er innkjøpt til kunstsamlinger 
hos flere offentlige og private institusjoner, som Norsk kulturråd, Nordnorsk 
Kunstmuseum og Norrbottens Museum i Luleå. Kunstforeningene i Arendal, 
Rana og Bodø har kunstverk av Ivar Dillan i sine samlinger. Bodøkunstneren 
er medlem i Nordnorske Bildende Kunstnere, Landsforeningen Norske 
Malere, Tegnerforbundet og Norske Billedkunstnere. Han mottok også 
Statens garantiinntekt for kunstnere i perioden 1987 til 2006.

IVAR DILLAN «JUBILEUMSUTSTILLING»
23. MAI–30. JUNI, BODØ KUNSTFORENING
✎ Bodø kunstforening

Omfattende 
maleriutstilling

Ivar Dillan, Høstmørket, 2016, akrylmaleri.
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Like 
Betzy
En badass marinemaler, 
glemt av historien.

15. juni 2019 – 
16. februar 2020
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www.galleri-lofoten.no

Galleri Lofoten har Norges største kunstsamling av 
nordnorske malerier fra perioden rundt forrige  
århundreskiftet – en periode som av mange ble kalt 
gullalderen i nordnorsk malerkunst. 
I galleriets første etasje finner du en rikholdig  
samling avmalerier av anerkjente kunstnere som  
Otto Sinding, Gunnar Berg, Even Ulving, Adelsteen 
Normann, Einar Berger, Ole Juul, Thorolf  Holmboe 
med fler.
Galleriets andre etasje er delt inn i to avdelinger – en 
avdeling med akvareller av Lars Lerin og en avdeling 
med bilder og keramikk av H. M. Dronning Sonja.
I kinosalen viser vi vår helt nye film En reise i  
Lofoten, en reise i kunst.  Filmen er spesiallaget for  
utstillingen som vises.
Galleributikken selger et utvalg av kunstbøker, 
postkort og plakater av kunstnerne som er utstilt.

Åpent hver dag fra kl. 11.00 - 18.00

Velkommen til Galleri Lofoten! 

LOFOTEN
GALLERI

HENNINGSVÆR

Presenterer:
H.M. DRONNING SONJA

- en samling

LARS LERIN
- minner fra Lofoten

GALLERIETS SAMLING 
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Festivalutstilling hos Bodø kunstforening

musikkfestuka.no

Hilde Hauan 
Johnsen & 
Nils Johansen
Hilde Hauan Johnsen er billedkunstner og scenograf 
og arbeider ofte med installasjoner bestående av 
fiberoptikk og lyd, oppbygd gjennom tradisjonelle tek-
stile vevteknikker. I tillegg til stor utstillingsvirksomhet 
både i Norge og internasjonalt har hun gjort en rekke 
kunstneriske prosjekter for offentlige rom, samt sce-
nografisk for teater, ballett og konserter, blant andre 
Mari Boine. Til Bodø kunstforening og Nordland Musik-
kfestuke kommer hun sammen med Nils Johansen, 
kjent fra musikkgruppen Bel Canto. Sammen utforsker 
de tekstil og lyd gjennom fiberoptiske installasjoner i 
et samarbeid som strekker seg tilbake til 2002.

Utstillingsåpning: 
Lørdag 3. august  13:00-16:00

Kunstnersamtale: 
Søndag 4. august  12:00-13:00

Øvrig åpningstid:  
Hverdager 5.-9. august  12:00-18:00
Lørdag og søndag   12:00-16:00
Fri entré


